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S2 FOAMY
Neutrální pěnivý šampon s enzymy. S2 je pěnový šampon, který obsahuje nejsofistikovanější 
recepturu, jakou firma Fra Ber kdy vyvinula. První pěna na světě pro detailery na bázi enzymů, 
určená pro hloubkové čištění (patent č. 14730984.3). S2 rozkládá nejodolnější organické neč-
istoty a díky enzymům, které mohou působit několikrát na stejné molekuly, i malé množství 
S2 zaručuje pozoruhodný mycí výkon a skutečně hloubkové vyčištění. Umožňuje prodloužit 
životnost ochranné vrstvy, která byla dříve aplikována, nebo která má být teprve apliková-
na. Unikátní neutrální receptura vytváří pěnu, která dlouhodobě přilne ke karoserii a snadno 
odstraňuje nečistoty a silniční znečištění bez poškození lakovaných povrchů. S2 zaručuje 
bezpečné použití i na citlivých a choulostivých částech vozu. Neobsahuje hydroxid sodný 
a používá povrchově aktivní látky na rostlinné bázi ke snížení „povrchového napětí“ plastových 
materiálů. Přípravek neobsahuje fosfor, EDTA, NTA.

KÓD BALENÍ

79282 100 ml

79283 1 l

79284 4,54 l

AUTOKOSMETIKA NOVÉ GENERACE  
S AKTIVNÍMI ENZYMY

SP1 PREWASH
SP1 je pěnový předmývací čisticí prostředek, který obsahuje nejsofistikovanější recepturu, 
jakou firma Fra Ber kdy vyvinula. První detailerský předmývací prostředek na světě na bázi 
enzymů, určený pro hloubkové čištění (patent č. 14730984.3). SP1 rozkládá nejodolnější or-
ganické nečistoty a díky enzymům, i malé množství SP1 zaručuje pozoruhodný mycí výkon 
a skutečně hloubkové vyčištění. Umožňuje prodloužit životnost ochranné vrstvy, která byla 
dříve aplikována, nebo která má být teprve aplikována. Jeho unikátní receptura snadno elim-
inuje silniční šmír, mouchy, oleje a mastnoty bez mechanického působení a bez poškozování 
lakovaných povrchů. I přes pH 11,50 je tento výrobek bezpečný pro choulostivé automobilové 
díly vzhledem k nepřítomnosti hydroxidu sodného. Použité povrchově aktivní látky rostlinného 
původu, snižují “stress cracking” na plastových materiálech. Přípravek neobsahuje fosfor, 
EDTA, NTA.

KÓD BALENÍ

79279 100 ml

79280 1 l

79281 4,54 l

S1 WASH&COAT
S1 je neutrální šampon, určený pro detailerské použití, který obsahuje nejsofistikovanější re-
cepturu, jakou firma Fra Ber kdy vyvinula. Šampon s enzymy s obsahem SiO2, jehož receptura 
je chráněná patentem (č. 14730984.3), hloubkově čistí, chrání a prodlužuje životnost dříve ap-
likovaných ochranných vrstev. S1 rozkládá nejodolnější organické nečistoty a díky enzymům 
s obsahem SiO2, které mohou působit několikrát na stejné molekuly, odstraňuje i nejodolně-
jší nečistoty. I malé množství S1, ve srovnání s klasickými šampony, zaručuje vynikající mycí 
účinek a důkladné vyčištění povrchu a zároveň umožňuje prodloužení životnosti ochranné 
vrstvy, která byla dříve na vozidlo aplikována, nebo jejíž aplikace se chystá. Jeho jedinečná re-
ceptura, chrání před alkalickými mycími prostředky, je odolná vůči většině organických kyselin 
a vytváří hydrofobní efekt a ochranu až na několik měsíců.

KÓD BALENÍ

79285 100 ml

79286 1 l

79287 4,54 l
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DS SCALE
DS je nano šampon s kyselým pH. Jeho inovativní receptura zachycuje a odstraňuje znečištění 
a šmír, vápenaté usazeniny, vodní rezidua a kontaminaci kyselými dešti, čímž se prodlužu-
je účinek dříve aplikovaných ochranných vrstev. Jeho jedinečné složení odmašťuje, čistí 
a připravuje povrch pro nanesení ochranných povlaků, a to jak skla, tak i na lakované plochy.

KÓD BALENÍ

79289 100 ml

79290 1 l

H2O COAT
H2O zajišťuje okamžitou hydrofobitu bezprostředně po umytí  vozu, usnadňuje sušení a za-
braňuje tvorbě „swirlů“ a poškrábání během sušení. Vytváří chemickou bariéru na laku, plas-
tech, povrchových úpravách kovů, ráfcích a sklech. Umožňuje prodloužení účinku ochran-
ných vrstev a voskových vrstev,  povrchu dodává vysoký jas a hedvábný efekt. Jeho speciální 
částice se vyznačují rychlou přilnavostí k povrchu, chrání jej před chemickými látkami, organ-
ickým znečištěním, vytvářejí vodoodpudivý efekt a usnadňují čištění.

KÓD BALENÍ

79303 100 ml

79304 1 l

79788 4,54 l

SCO HYDRO SEALANT
SC0 je sealant na vodní bázi, který díky siloxanům a fluoropolymerům vytváří ochrannou barié-
ru. Obsahuje siloxany a fluorpolymery, které vytvářejí velmi silnou a dlouhotrvající chemickou 
a molekulární bariéru. Je schopen dodat ošetřeným plochám neuvěřitelnou hloubku lesku, 
přinést výrazný antistatický a hydrofobní účinek s hedvábným efektem na dotek, aniž by byl 
mastný. SC2 neobsahuje ropné destiláty, a proto může být snadno aplikován přímo na lak-
ované povrchy nebo i na povrchy ošetřené, aby se zabránilo tvorbě skvrn z tvrdé vody. Vydrží 
až 5 měsíců, pokud je aplikován samostatně. V případě, že je auto nejprve vyčištěno pros-
tředky SP1 a S2, pak aplikován SCO Hydro Sealant, následně ošetřen 20 minut po aplikaci 
prostředkem W1 a pravidelně udržován H2O, alespoň každé třetí mytí, lze prodloužit životnost 
až na 9 měsíců.

KÓD BALENÍ

79294 100 ml

79295 500 ml
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SC3 GLASS SEALANT
SC3 je inovativní sealant, který vytváří 
povlak odpuzující vodu a olej na sklech 
a všech skleněných površích. Snižuje 
usazování nečistot a tvorbu vodních 
reziduí a zlepšuje viditelnost. SC3 se 
snadno nanáší. Už při aplikaci jedné 
ochranné vrstvy je jeho hydrofobní film 
odolný vůči mycím a čistícím kapal-
inám na bázi alkoholu.

KÓD BALENÍ

79296 100 ml

W1 QUICK DETAILER
W1 je rychlý a efektivní víceúčelový 
čistič, vhodný pro snadné čištění 
a ochranu vnitřních a vnějších povrchů 
automobilů. Jeho jedinečná receptura 
zvyšuje lesk, vytváří hydrofobní efekt 
a zanechává hedvábný povrch. W1 ur-
ychluje schnutí a snižuje riziko tvorby 
vodního rezidua.

KÓD BALENÍ

79300 100 ml

79301 500 ml

79302 4,54 l

SC1 SEALANT
SC1 je sealant s velmi rychlou a snadnou aplikací. Díky nejnovější a nejmodernější nano tech-
nologii vytváří na povrchu chemickou a molekulární bariéru v podobě ochranného filmu s vyni-
kajícími hydrofobními vlastnostmi a hedvábným efektem na dotek. Lze jej použít přímo na lak-
ované povrchy nebo povrchy ošetřené vosky nebo nano povlaky, jako refreshující prostředek 
bez vrstvení.

KÓD BALENÍ

79416 100 ml

79417 500 ml

SC2 DRESSING
SC2 je revitalizátor na vodní bázi určený pro plasty, vinyl, kůži, gumu a akrylové materiály. Ob-
sahuje siloxany a fluorpolymery, které vytvářejí velmi silnou a dlouhotrvající chemickou a mol-
ekulární bariéru. Je schopen dodat ošetřeným plochám neuvěřitelnou hloubku lesku, přinést 
výrazný antistatický a hydrofobní účinek s hedvábným efektem na dotek, aniž by byl mastný. 
SC2 neobsahuje ropné destiláty, a proto může být snadno aplikován. Po aplikaci nepodléhá 
lokálnímu vysušování a tím tvorbě bělavých skvrn a zároveň neuvolňuje mastné látky a to i při 
extrémních teplotách.  Jeho jedinečné vlastnosti spočívají v tom, že odolává kyselým a zá-
saditým mycím prostředkům, chrání před UV zářením a zajišťuje prodlouženou retenci barev 
ošetřených plastů, světel a kůže až na 5 měsíců.

KÓD BALENÍ

79297 100 ml

79298 500 ml
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DL LUBE
Mazivo pro rychlou a bezpečnou 
dekontaminaci. DL je lubrikant, který 
snižuje tření, zabraňuje poškození 
povrchu a odstraňuje znečištění 
z laku a skla. Jeho speciální receptura 
umožňuje použití také s utěrkami 
nebo pady, které vyžadují mazání, 
což výrazně usnadňuje a zefektivňuje 
přípravu vozidla pro jakoukoli další 
činnost.

KÓD BALENÍ

79288 500 ml

D1 IRON
D1 je rychlý dekontaminační pros-
tředek pro odstranění zbytků rzi, 
s neutrálním pH, který dekontaminuje 
karosérii a sklo od zbytků rzi a oxi-
dací. Jeho účinná receptura napadá 
mikročástice železa a mění barvu 
na purpurovou, aniž by ovlivnila lak-
ované a plastové díly. Je nezbytným 
produktem pro přípravu povrchů pro 
leštění nebo nanášení ochranných 
vrstev.

KÓD BALENÍ

79291 500 ml

79772 4,54 l

D2 CHECK
D2 je odmašťovač odstraňující zbyt-
ky oleje a vosků, určený pro základní 
přípravu povrchů před aplikací nano 
povlaků nebo sealantů. D2 Check 
umožní čištění, jehož výsledkem je 
následná lepší přilnavost molekul ap-
likovaného povlaku, čímž je zajištěna 
odolnější ochrana. D2 se odpařuje 
pomaleji než klasická IPA, což výrazně 
usnadňuje a zefektivňuje přípravu 
vozidla na následné práce. D2 Check 
také umožňuje opravit během první 
hodiny nedokonalosti aplikace povla-
ku a opravit je.

KÓD BALENÍ

79292 500 ml

SC4 TEX COAT
SC4 je povrchová ochrana na bázi alkoholů, určená pro textilie, kůži a střechy kabrioletů s obsahem fluoropol-
ymerů.  Jedinečná receptura SC4 vytváří neuvěřitelný antistatický a hydrofobní účinek, bez tvorby mastného 
efektu a zaručuje po aplikaci snadné následné čištění povrchu. Neobsahuje ropné destiláty, proto zaručuje 
bezpečnost použití bez tvorby skvrn, neuvolňuje mastné látky a odolává i extrémním výkyvům teplot.  Odolává 
a chrání před UV zářením, čímž zajišťuje, že barva kůže a tkanin je neměnná po dobu 3 až 6 měsíců v závislosti 
na stavu a kvalitě ošetřovaného povrchu a jeho následné údržbě.

KÓD BALENÍ

79299 500 ml

D3 TAR
D3 je odstraňovač mastných reziduií, 
dehtu, asfaltu a vosků. Inovativní re-
ceptura účinně odstraňuje silniční neč-
istoty, aniž by zanechávala jejich zbyt-
ky nebo vytvářela škrábance, které 
by pak bylo třeba korigovat leštěním. 
Zvyšuje efektivitu čištění a zlepšuje 
následnou přilnavost molekul ochran-
né vrstvy k povrchu.

KÓD BALENÍ

79293 500 ml
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AUTOKOSMETIKA NOVÉ GENERACE  
S AKTIVNÍMI ENZYMY

NO ODORS
NO je rychlý a účinný prostředek pro odstranění nežádoucích pachů z vozidla. Je speciálně 
vyvinutý tak, aby eliminoval pachy potravin, tabáku, moči, zvířat atd. Ale je také základním 
produktem, který se používá pro mytí následně po čištění interiéru vozidla nebo koberečků, 
aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů způsobených vodou nebo vlhkostí. Jeho unikátní 
technologie, a to i díky enzymům, rozkládá organické zbytky, které způsobují zápach a jeho 
molekuly se „reaktivují“ za přítomnosti vlhkosti a dávají pocit dezinfikovaného interiéru s dlou-
hodobým účinkem.

KÓD BALENÍ

79415 500 ml

X2 FABRIC&LEATHER
X2 je silný, rychlý a efektivní víceúčelový čisticí prostředek určený pro kožené a textilní pov-
rchy s hydratačním účinkem. Vytváří lipidovou vrstvu rostlinného původu podobnou té, kterou 
má přírodní kůže. Řidiči poskytuje jemný pocit při kontaktu s ošetřeným sedadlem. X2 má 
silný proti zápachový a hydratační účinek, který zabraňuje vzniku nežádoucích pachů a dlou-
hodobě chrání povrchovou úpravu kůže a tkanin.

KÓD BALENÍ

79407 500 ml

79818 4,54 l

100% DEGREASING
100% Degreasing je rychlý a účinný víceúčelový odmašťovač s antistatickým účinkem vhodný 
pro čištění motorového prostoru, ráfků a pneumatik, gumových rohoží a plastů. Unikátní recep-
tura bez obsahu hydroxidu sodného, EDTA / NTA a fosforu má silný, a přesto jemný a šetrný 
odmašťující účinek díky nejnovější generaci povrchově aktivních látek. Silný chelatační účinek 
umožňuje důkladné vyčištění ráfků a usazenin kovů. Koloidní vzorec přípravku způsobuje ry-
chlé a účinné odstranění mastnoty, olejů a maziv bez použití agresivních látek, při zachování 
původní povrchové úpravy ošetřeného povrchu.

KÓD BALENÍ

79406 500 ml

79771 4,54 l
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AUTOKOSMETIKA NOVÉ GENERACE  
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A1 ALL IN ONE
Technologicky inovativní brusná pas-
ta, která odstraňuje vady laku a dává 
vysoký lesk. Má střední abrazi. Je 
vhodná pro odstranění škrábanců 
s průměrnou hloubkou, stop kyse-
lých dešťů, zbytků hmyzu, škrábanců 
od polétavého písku. Její pokročilá 
technologie nabízí vynikající výkon, 
nízkou úroveň prašnosti, obnovuje pů-
vodní lesk laku. Nezanechává pruhy 
ani hologramy.

KÓD BALENÍ

79185 500 g

P1 POLISH UP
Ochranná anti hologramová leštěnka 
s nano technologií. Produkt nejnově-
jší generace ideální pro odstraňování 
slabšího zdrsnění, mikrotrhlin a zašlos-
ti povrchu. Jeho regenerační účinek 
eliminuje oxidaci a obnovuje původní 
vzhled barvy. Je to ideální produkt pro 
rychlou obnovu laku a navrácení vy-
sokého lesku.

KÓD BALENÍ

79187 500 g

F1 FORCE ONE
Regenerační brusná pasta posled-
ní generace. Její složení, s vysoce 
účinnými mikro abrazivy, umožňuje 
rychlé a snadné odstranění hlubokých 
rýh, stop kyselých dešťů a oxidace, 
přičemž lak zůstává obnovený, lesklý 
a čistý.

KÓD BALENÍ

79186 500 g

G1 GLOSSY
Leští, voskuje a poskytuje ochranu 
povrchu. Revoluční produkt, který 
nabízí 3 řešení v 1. Díky kombinaci 
vosků s nano polymery garantuje vy-
soký lesk se zrcadlovým efektem na 
laku i plastech. Chrání povrch, má 
vodě odpuzující účinek, chrání proti 
kyselým dešťům. Ošetřené povrchy 
jsou neuvěřitelně hedvábné a lesklé. 

KÓD BALENÍ

79188 250 ml
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Váš obchodní zástupce:

info@iwash.cz 
www.iwash.cz

iWash - divize společnosti Italmec spol. s r.o.
Obchodní 126, 251 01  Čestlice


